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Privacy 
Moditech hecht veel waarde aan het vertrouwen en de bescherming van de privacy van de gebruikers van het Crash Recovery 
System. Moditech verwerkt de gegevens die u bij uw gebruik van het Crash Recovery System verstrekt in overeenstemming met 
de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en het Moditech privacybeleid. 
 
Moditech gebruikt uw persoonsgegevens niet voor commerciële of marketing doeleinden, zonder uw toestemming, behalve als 
het gebruikt onderdeel uitmaakt van een specifieke dienst of een onderdeel daarvan. Moditech biedt u te allen tijde de 
mogelijkheid om u hiervoor in (“opt in”) dan wel uit te schrijven (“opt out”). 
 
Voor zover uw e-mailadres bij Moditech bekend is, kan Moditech daarvan gebruik maken. Het e-mailadres wordt niet voor 
marketing doeleinden gebruikt, maar heeft slechts een administratieve functie en wordt bijvoorbeeld gebruikt om u op de hoogte 
te houden van belangrijke wijzigingen in het Crash Recovery System of voor communicatiedoeleinden. 
 
Daarnaast gebruikt Moditech gebruikersdata om u een betere gebruikerservaring te bieden alsmede om de behoefte van de het 
Crash Recovery System gebruikers te analyseren. U stemt ermee in dat Moditech gebruikersdata in het bijzonder voor de volgende 
doeleinden mag gebruiken: i) voor back-up, administratie, archivering en wetenschappelijke doeleinden; ii) Gebruik van 
gebruikersdata om de het Crash Recovery System dienst te verbeteren alsmede voor veiligheids- en technische doeleinden; iii) 
Moditech in staat te stellen haar gebruikers via e-mail omtrent nieuwe functies, promoties en/of educatieve zaken te informeren, 
of om aanbiedingen te doen die mogelijk relevant voor u zijn, gezien de verstrekte gebruikersdata in het Crash Recovery System. 
 
In het bijzonder kan Moditech voor de hier voornoemde doeleinden gebruik maken van bepaalde persoonsgegevens en niet 
persoonlijk identificeerbare gegevens zoals anonieme gebruikersgegevens, Internet Protocol adressen, browsertype en cookies. 
 
Op uw verzoek zal Moditech: i) u inzage geven in de door Moditech verwerkte persoonsgegevens; ii) uw gegevens 
aanpassen/actualiseren; iii) uw gegevens uit haar bestand verwijderen. 
 
U kunt hiervoor contact opnemen via het e-mailadres info@moditech.com 
 
Cookies 
Moditech gebruikt cookies om de Crash Recovery System dienst zo efficiënt mogelijk te kunnen aanbieden. Cookies zijn kleine 
tekstbestanden die op uw gegevensdrager worden geplaatst en gelezen als een gebruiker een internetpagina bezoekt. Voor een 
optimaal gebruik van de Crash Recovery System Online Edition is het gebruik van cookies noodzakelijk. De Online Edition van het 
Crash Recovery System gebruikt alleen sessie-cookies. Sessie-cookies zijn tijdelijk en verdwijnen na het sluiten van de browser. 
 
Identificatiegegevens 
Moditech kan aan Gebruiker identificatiegegevens ter beschikking stellen, uitsluitend voor het gebruik van het Crash Recovery 
System. Gebruiker zal te allen tijde zorgvuldig omgaan met deze identificatiegegevens. Gebruiker zal bij verlies, diefstal en/of 
andere vormen van onrechtmatig gebruik Moditech hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen via het e-mailadres 
info@moditech.com, zodat partijen passende maatregelen kunnen nemen. 
 
Dataverkeer 
Moditech geeft geen garanties ten aanzien van de inhoud van door gebruikers van het Crash Recovery System verkregen data 
voor wat onder meer betreft betrouwbaarheid en volledigheid. Gebruiker dient op verantwoorde wijze gebruik te maken van het 
Crash Recovery System en/of overige aangeboden faciliteiten. Het is verboden het Crash Recovery System op dergelijke wijze te 
gebruiken waardoor zich a) beschadigingen kunnen voordoen in de systemen van Moditech; b) verstoringen in het gebruik van 
het Crash Recovery System kunnen voordoen; c) het systeem bovenmatig wordt belast. 
 
Moditech is gerechtigd logfiles en dergelijke met betrekking tot uw account in te zien met als doel het gebruik van het Crash 
Recovery System te analyseren. De resultaten van een dergelijke analyse zullen niet aan derden (onder derden vallen niet de aan 
Moditech verbonden moeder- en/of dochtermaatschappijen) ter beschikking worden gesteld. Gebruiker verleent aan Moditech, 
om niet, het eeuwigdurend gebruiksrecht en bewerkingsrecht van procesdata. Procesdata kan alleen aan derden ter beschikking 
worden gesteld indien deze niet direct herleidbaar is tot de Gebruiker. 
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Moditech is gerechtigd om ten behoeve van promotie doeleinden het gebruik van het Crash Recovery System te analyseren op 
alle niet tot Gebruiker herleidbare gegevens en daarmee naar buiten te treden. 
 
Verplichtingen Moditech 
Moditech streeft naar een ongestoorde ter beschikking stelling van het Crash Recovery System. Moditech garandeert geen enkele 
voorwaarde dat de telefoonlijnen, het internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden. 
 
Moditech zal streven naar een naar de stand van de techniek voldoende fysieke en logische beveiliging tegen onrechtmatige 
toegang door derden tot de door Gebruiker gebruikte apparatuur en/of opgeslagen procesdata in het kader van de het Crash 
Recovery System dienstverlening. 
 
Back-up en veiligheid 
U, als Gebruiker van het Crash Recovery System, bent zelf verantwoordelijk voor de door u verkregen data. Moditech is niet 
aansprakelijk voor enig verlies van gegevens in welke vorm dan ook, noch voor enige kosten die gepaard gaan met het maken van 
een back-up van uw gegevens, dan wel bij het herstellen van  
uw gegevens. 
 
 
Voor meer informatie: 
Moditech Rescue Solutions B.V.® 
info@moditech.com 


